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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران 31 اردیبهشت در محل اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.  

جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران با حضور غالمحسین شافعی رییس 
اتاق ایران، پدرام سلطانی نایب رییس اتاق ایران، مسعود خوانساری 
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، علیرضا کالهی 
رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران، امیرحسین کاوه دبیر 
سندیکای لوله و پروفیل و اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران شد. 

30 میلیارد دالر صادرات در صنعت برق، به شرط رفع موانع 
بخش  در  ایران  برق  صنعت  سندیکای  مدیره  هیات  رییس 
پای  در  مردم  پرشور  حضور  تبریک  ضمن  جلسه  این  نخست 
صندوق های رای و پیروزی رییس جمهور، گفت: در این انتخابات 
که  دادند  نشان  و  گفتند  »نه«  پول  وعده  به  قاطعانه  مردم 

خواهان رشد و سیاست های معقول اقتصادی هستند. 
.    

سندیکای صنعت برق ایران/ رییس هیات مدیره سندیکا در اتاق ایران تاکید کرد؛

ضرورت افزایش واقعی صادرات غیرنفتی در دولت دوازدهم

اولویت های اصالح اقتصادی

دنیای اقتصاد/ سجاد ابراهیمی

با مشخص شدن نتایج انتخابات، دکتر روحانی برای دوره چهار 
ساله ای دیگر رئیس جمهور شد. اگرچه رئیس دولت چهار سال 
پیش رو همان رئیس جمهور چهار سال گذشته است، اما بررسی 
عملکرد روسای جمهور قبلی نشان داده است که سیاست هایی 
اتخاذ می شود، جسورانه تر  ریاست جمهوری  دوم  دوره  در  که 
و با افق زمانی بلندمدت تر از دوره اول است. به عبارت  دیگر، 
ساختاری  اصالحات  راستای  در  سیاست هایی  اتخاذ  احتمال 
می کند(  بلندمدت  منفعت  قربانی  را  کوتاه مدت  منفعت  )که 
است. اول  دوره  از  بیشتر  ریاست جمهوری  دوم  دوره  در 

به عنوان نمونه تالش برای اصالح نظام ارزی در دولت دوم آقای 
هاشمی )دولت ششم(، یکسان سازی نرخ ارز در دولت دوم آقای 
خاتمی )دولت هشتم( و هدفمندی یارانه ها در دولت دوم آقای 
احمدی نژاد )دولت دهم( نشان می دهند که جراحی هایی که در 
ساختار اقتصاد صورت گرفته در دوره های دوم ریاست جمهوری 
این اصالحات ساختاری،  از  بیشتر بوده است. اگر چه برخی 
به خاطر تصمیم گیری اشتباه، نتیجه مثبتی نداشته است، اما 
موید این امر است که دولت دوازدهم این فرصت را دارد که 
به دور از نگرانی های سیاسی چهار ساله، دست به اصالحات 
ساختاری صحیحی بزند که ثمرات بلندمدتی داشته باشد. ..                                           
اگرچه تعیین اولویت اصالحات ساختاری باید در قالب فرآیند مطالعاتی 
گسترده ای صورت گیرد؛ اما به نظر می رسد در این راستا توجه به 

حوزه های زیر ضروری است                    ادامه در صفحه 3/  
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در  تابلوسازان  کمیته  برنامه های   

سال 96 اولویت بندی شد 
برق  تابلوهای  سازندگان  کمیته  درجلسه 
برگزار  رییسه  هیات  اعضای  حضور  با  که 
مورد   96 سال  در  کمیته  برنامه های  شد، 

اولویت بندی قرار گرفت......ادامه خبر 

بخش  همکاری  راه های  بررسی   
عراق در  برق  و  آب  صنعت  خصوصی 
جلسه مشترک دبیر ستاد همکاری های ایران و 
عراق در حوزه آب و برق و نماینده کمیته توسعه 
 23 تهران  در  عراق  کشور  سفیر  و  صادرات 
اردیبهشت در محل سفارت جمهوری عراق در 

تهران برگزار شد.  ....ادامه خبر

نیرو وزارت  اساسی  ماموریت  تبیین 4   
قائم مقام وزیر نیرو در امور بین المللی و پشتیبانی 
صنعت آب و برق گفت: با شروع دولت دوازدهم 
برای  محور  چهار  حول  را  متعددی  برنامه های 
گرفته ایم  نظر  در  نیرو  وزارت  بهره وری  افزایش 
که برای این مهم فعالیت هایی در دستور کار قرار 

گرفته است.  ....ادامه خبر

 برای گذر از پیک تابستان 60 طرح 
برقی به مدار می آید 

مدیرعامل برق منطقه ای تهران گفت: حدود 60 
طرح برای گذر از پیک تابستان امسال به ارزش 
500 میلیاردتومان تعریف و بخش عمده اعتبارات 

هم جذب شده است. ....ادامه خبر

جهاد  و  نیرو  وزارت  همکاری   

کشاورزی برای ساماندهی سدها 
برنامه ریزی های  براساس  گفت:  نیرو  وزیر 
قرار  آب  عالی  شورای  در  گرفته  صورت 
حوزه های  در  آبخیزداری  عملیات  تا  شده 
جهاد  و  نیرو  وزارت  هماهنگی  با  سدها  آبریز 
کشاورزی انجام شود و برای این مهم نیز تدابیر 

الزم در نظر گرفته شده است......ادامه خبر 

در  اشیا  اینترنت  از  بهره گیری   
مدیریت مصرف برق  

به اهمیت نقش شرکت دانش  توانیر  مدیرعامل 
بنیان در صنعت برق اشاره کرد و گفت: شرکت های 
دانش بنیان باید برای ساخت وتجهیزات صنعت 

برق وارد عمل شوند. ....ادامه خبر

از  تومان  میلیارد  هزار   120 واگذاری   
پروژه های نیمه تمام  

نشست شورای روسای اتاق های سراسر کشور با 
محوریت بررسی روند واگذاری طرح های نیمه تمام 
دولتی و امضای تفاهم نامه با نماینده  ولی فقیه در 
....ادامه خبر وزارت جهاد کشاورزی، برگزار شد. 

 گپ 14.5 میلیون لیتری تولید و مصرف 
بنزین در کشور/ سناریوهای 3 گانه پیش 

روی دولت دوازدهم
اخیر  سال های  در  بنزین  مصرف  افزایش  روند 
کنترل  برای  دوازدهم  دولت  می دهد  نشان 
افزایش  قیمت،  افزایش  سناریوی  سه  مصرف، 
افزایش تولید داخل را پیش رو دارد  یا  واردات 
که سابقه دولت یازدهم نشان می دهد اجرای 2 

سناریوی اول محتمل تر است. ....ادامه خبر

رشد  در  بهره وری  درصدی   62 سهم   
اقتصادی 3 سال اخیر کشور  

رئیس سازمان ملی بهره وری، با بیان اینکه برآوردها 
از رشد اقتصادی 11.6 درصدی در سال 95 حکایت 
نشان  بهره وری  بررسی های سازمان  دارد گفت: 
می دهد سهم ارتقاء بهره وری در رشد اقتصادی 
....ادامه خبر بوده است..  3 سال اخیر 62 درصد 

مانع  مهم ترین  بانکی،  ضمانت نامه های   
گسترش روابط اقتصادی   

نشست رهاورد سفر به سه کشور ترکمنستان، 
محمدرضا  حضور  با  گرجستان  و  قرقیزستان 

مقرر  و  برگزار  ایران،  اتاق  نایب رئیس  انصاری، 
بانکی در  پیگیری مشکالت  برای  شد کمیته ای 
خبر ....ادامه  این کشورها تشکیل شود  با  تعامل 

 تهیه مانیفست بخش خصوصی در طرح 
بانکداری ایران

بانکداری جمهوری  مطرح شدن طرح  دنبال  به 
اسالمی ایران در مجلس، روسای کمیسیون های 
پرداختند.  موضوع  این  بررسی  به  ایران  اتاق 
کمیسیون  گرفته  صورت  برنامه ریزی  براساس 
پیگیری  وظیفه  ایران  اتاق  سرمایه  و  پول  بازار 
این طرح را برعهده دارد و فعاالن بخش خصوصی 
قصد دارند پس از جمع بندی نظرات خود را در 

اختیار مجلس قرار دهند. ....ادامه خبر

 اقتصادی اخبار صنعت برق

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

کوران  در  ما  همگی  داد:  ادامه  صمدی  کالهی  علیرضا 
و  بودیم  مخرب  و  عوام فریبانه  وعده های  نگران  انتخابات 
بدون شک یکی از دالیل اقبال بخشی از جامعه به اینگونه 
وعده ها عدم بهبود محسوس در وضعیت معیشت بوده است؛ 
به ویژه بحران بیکاری که بخش عمده جامعه با آن دست و 

پنجه نرم می کند. 
وی اضافه کرد: علی رغم موفقیت دولت در تبدیل عمیق ترین 
رکود اقتصادی تاریخ کشور به رشد، این رشد متوازن نبوده 
و عمدتا متعلق به نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع باالدستی 
مواد خام و اولیه بوده است. هزاران واحد صنعتی کوچک و 
متوسط و بنگاه هایی که در تمام دنیا محرک ارزش افزوده و 
اشتغال هستند، از این رشد بی بهره مانده اند. یکی از دالیل 
این رشد نامتوازن، تمرکز بیش از حد منابع مالی کشور در 

صنایع باالدستی و شرکت های بزرگ بوده است.
کالهی با بیان اینکه توجه خاصی به صنایع پایین دستی 
صنایع  که  است  درحالی  این  داشت:  اظهار  نمی شود،  
باالدستی در ایران از ده ها میلیارد دالر یارانه آشکار و پنهان 
اعم از آب، برق، انرژی و امتیازات معدنی برخوردار هستند. 
با وجود یارانه های متعدد صنایع باالدستی، تولیدات کشور 
بدون ایجاد ارزش افزوده و با قیمت های نازل به کشورهای 
دیگر صادر می شود و تنها برای همسایگان ما مزیت نسبی 

و اشتغال ایجاد کرده است. 
افزود:  ایران  برق  صنعت  سندیکای  مدیره  هیات  رییس 
و  باشیم  مسیر  تغییر  شاهد  دوازدهم  دولت  در  امیدوارم 
در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  نظیر  وزارتخانه هایی 
صادرات  توسعه  و  رشد  مسیر  خود  سیاستگذاری های 

غیرنفتی واقعی را ببینند.
ایران  اینکه  به  اشاره  با  ایران  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو 
در زمینه صادرات غیرنفتی دچار خلط مبحث شده است، 
بیان کرد: ما آمار باالیی از صادرات غیرنفتی ارائه می دهیم 
و این درحالی است که این آمار همان منابع طبیعی کشور 

اولویت های اصالح اقتصادی
ادامه از صفحه 1/ 

اصالح نظام بانکی
فارغ از سیاست هایی که دولت باید در جهت رفع مشکالت عدیده کنونی بانک ها 
به کارگیرد که حیاتی و الزامی است، باید توجه داشت که بحث اصالح ساختارها 
در این سیستم، ورای این گونه سیاست های تسکینی است. اگرچه اصالح و تحول 
نظام بانکی از دولت دهم تاکنون در قالب های مختلف مطرح بوده است، اما تاکنون 
پیشرفت مناسبی نداشته است و توجه ویژه ای می طلبد. اصالح ساختار نظام بانکی 
باید در جهت استقالل بیشتر در سیاست گذاری بانک مرکزی، بهبود فرآیند های 
از  فاصله گرفتن  مرکزی،   بانک  نظارتی  رویه های  اصالح  پولی،  سیاست گذاری 
سیاست های دستوری و تطابق بیشتر با استانداردهای بین المللی در بانک ها باشد.

اصالح نظام مالیاتی
در نظام مالیاتی فعلی درآمد مالیاتی بیشتر دولت به قیمت مالیات های ضدانگیزشی 
خواهد بود که بخش های مولد را درگیر می کند و آثار منفی زیادی دارد. همچنین 
عملکرد نظام مالیاتی نباید به گونه ای باشد که هر فردی)اعم از حقیقی و حقوقی( 
که وضعیت درآمدی شفاف تری داشته باشد مالیات بیشتری بپردازد. به نظر می رسد، 
ثبت، گردآوری و تجمیع اطالعات و آمار و در کل تقویت دیتابیس های آماری از 
زیرساخت هایی است که برای اصالح نظام مالیاتی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد 

تا شناسایی وضعیت افراد تسهیل شود.
به عالوه، نظام های مالیاتی عالوه بر اینکه تامین  کننده درآمد پایدار دولت بوده و 
نقش هدایتگر  نیز می تواند کمک کند، می تواند  توزیعی  اجرای سیاست های  به 
منابع به سمت بخش های مولد را هم داشته باشد. بنابراین مالیات بر درآمدهای 
اتفاقی، مالیات بر ثروت و مالیات بر عایدی سرمایه ای )Capital Gain( از مواردی 
هستند که باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد و در عوض معافیت های مالیاتی برای 

بخش های مولد در دستور کار قرار گیرد.
اصالح نظام پرداخت یارانه ها

پرداخت یارانه  باتوجه به ماهیت آن، باید در جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر 
یا کمک به رشد اقتصادی)یارانه به تولید( باشد؛ بنابراین صرف بودجه دولت به 
پرداخت یکسان به تمامی افراد جامعه عادالنه نبوده و سیاست کارآیی هم نیست و 
طبیعتا توجیه غیر اقتصادی دارد. اگرچه دولت یازدهم اقداماتی را در راستای بهبود 

این نظام انجام داده است؛ ولی رویکرد دولت دوازدهم باید به سمت و سویی باشد 
که یارانه ای که صرف افراد ثروتمند و حتی متوسط جامعه می شود به سمت افراد 
فقیرتر جامعه رفته و صرف پرداخت یارانه به این افراد یا بهبود نظام تامین اجتماعی 
در کشور شود. طبیعتا در این فرآیند، دولت باید نقش مالحظات غیراقتصادی را در 

جهت حذف یارانه افراد کمرنگ تر کند.
ایجاد اشتغال با بهبود فضای کسب و کار

به همراه  فراوانی  مجادالت  که  بود  انتخاباتی  داغ  مباحث  از  یکی  اشتغال  ایجاد 
داشت. باید توجه داشت که خود دولت، با توجه به منابع درآمدی محدودی که 
دارد نمی تواند تمامی شغل های مورد نیاز را )به شخصه( تامین کند، بلکه دولت 
ایجاد  را  این شغل ها  )بخش خصوصی(  دیگران  که  کند  فراهم  را  شرایطی  باید 
کنند. در این راستا بهبود فضای کسب و کار امری ضروری است. سیاست هایی در 
جهت شکستن انحصار برخی صنایع، تسهیل فرآیندهای بوروکراسی اداری، توجه 
به قوانین ورشکستگی بنگاه ها و رفع مشکالت آن، ایجاد امنیت برای سرمایه گذاری 
داخلی و خارجی، دخالت کمتر در قیمت گذاری و نرخ گذاری، ایجاد ثبات در قوانین 
بهره وری در بخش های  افزایش  و  تکنولوژی  انتقال  به  و مقررات کشور و کمک 
تولیدی می تواند کشور را در رسیدن به اهدافی که در اشتغال ترسیم شده است، 

نزدیک تر کند.
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4 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

ما در  به کشورهای همسایه منتقل می شوند.  هستند که 
صنعت برق کشور با صادرات 95 درصدی در زمینه کاال و 
خدمات فنی و مهندسی و حدود 600 میلیون دالر صادرات 
کاالی صنعتی، نسبت به سایر صنایع کشور عملکرد خوبی 
فاصله  برق  صنعت  بالقوه  کمال  با  آمار  این  اما  داشته ایم 

زیادی دارد. 
کالهی افزود: کشور ما دارای 5 درصد ذخایر مس دنیاست 
و در زمره 10 تولیدکننده بزرگ پتروشیمی دنیا قرار دارد 
و این در حالی است که کشور ترکیه هیچ یک از این مزایا 
را دارا نیست؛ با این حال صادرات ما در صنعت برق 150 
میلیون دالر و صادرات ترکیه 15 برابر یعنی 2/3 میلیارد 

دالر است. باید از خود بپرسیم چرا؟
به گفته رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران، 
زنجیره  مثل  موانعی  برطرف سازی  و  موانع  رفع  درصورت 
تامین مواد اولیه، صنعت برق کشور می تواند در کوتاه مدت 
دالر  میلیارد   30 به  میان مدت  در  و  دالر  میلیارد   10 به 

صادرات دست پیدا کند. 
توسط  کشور  اجتماعی  سرمایه های  احیای  لزوم 

رییس جمهور
در ادامه این نشست رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی ایران ضمن تقدیر از مشارکت گسترده مردم 
در انتخابات ریاست جمهوری گفت: بخش خصوصی ضمن 
با  و  یازدهم  دولت  مثبت  اقدامات  و  تالش ها  از  قدردانی 
آگاهی از نقاط ضعف حاکم بر فضای کسب و کار خواستار 

تالش های بیشتر و اصالحات در برخی حوزه هاست. 
و  تمامی اقدامات  کرد:  اظهار  ادامه  در  شافعی  غالمحسین 
تالش ها تنها در صورت برخورداری از یک نقشه راه برای 
ایران  اتاق  بود.  خواهد  ثمربخش  کشور  اقتصادی  توسعه 
پیشنهادات خود را تقدیم می کند و آماده است تا با تمام 

ظرفیت خود در کنار دولت در این راه کوشش کند. 
وی خطاب به رییس جمهور مردم ایران و با اشاره به اینکه 

اقتصاد و اجتماع ایران این روزها در عرصه اعتماد به نفس، 
عقالنیت، اندیشه و عمل شاهد تحوالت جدیدی شده است، 
بیان کرد: این موضوع ما را به یاد روزهای جنگ تحمیلی 
ضعف  جهانی،  هجمه های  وجود  با  ملت  که  می اندازد 
بنیادهای تولید و کاهش درآمد حاصل از نفت به پیروزی 
رسیدند. چرا ما نتوانستیم با استفاده از ثبات این موقعیت 
اجتماعی در  و  و سرمایه های ملی  نگهداشت همدلی ها  و 
بخشی  ببریم؟  بیشتری  بهره  تولید کشور  توسعه  راستای 
این  احیای  جمهور  رییس  اجتماعی  مسئولیت های  از 

سرمایه های اجتماعی در کشور است. 
شافعی افزود: اقتصاد ایران این روزها در حال بازنگری دوباره 
خویشتن است تا بتواند از میان خاکستر قدیمی و کهنه بال 
بگشاید و جامعه را به سمت تعالی ملی هدایت کند. هیچ 
عامل یگانه ای مانع توسعه نیست؛ همچنان که هیچ استراتژی 
و سیاست واحدی به تنهایی نمی تواند مسیر توسعه را هموار 
کند. توسعه اقتصادی و غلبه بر مشکالت امری اتفاقی نبوده 
و مستلزم برنامه ریزی و تدوین سیاست های راهبردی است. 
توسعه بدون اراده و همدلی یکایک مردم امکانپذیر نخواهد 
شد. بنابراین رییس جمهور باید فکر کند که چه باید کرد. 

تقویت بخش های مولد، درخواست فعاالن اقتصادی 
از رییس جمهور

تنش های  و  شرایط  اینکه  به  اشاره  با  ایران  اتاق  رییس 
سیاسی و اجتماعی فعلی ما را به راهکارهای نوین نیازمند 
می سازد، یادآور شد: نباید از اظهار نظر و انتقاد باز ایستاد 
و رییس جمهور نیز نباید اجازه دهد جامعه از این نعمت 
محروم شود. پیشرفت نقد و انتقاد به این منظور است که 
مقوله شدن را به جای بودن و حرکت را به جای سکون در 
باید پذیرفت حرکات  اول  پیش بگیریم؛ درنتیجه در قدم 
پیشین دارای نقایص فراوان بوده و از اجماع و اقناع مناسب 
کارشناسان متخصص و متولیان تولید برخوردار نبوده است. 
نتیجه این امر کاهش بارآوری اقتصاد و افزایش پارامترهای 

زیانبار اقتصادی نظیر رکود در دوره سابق بوده است. برآیند 
افزایش  اجتماعی،  سرمایه های  تخریب  اشتباه  حرکات 
قیمت  نسبی  کاهش  کشور،  داخل  در  تولید  هزینه های 
به  نامولد  بخش های  در  اقتصادی  مازاد  انباشت  و  واردات 

جای بخش های مولد بوده است. 
غالمحسین شافعی خطاب به رییس جمهور گفت: گاهی 
تصور می شود فرایند توسعه پس از آغاز بدون وقفه به راه 
خود ادامه خواهد داد اما لزوما اینگونه نیست. آنچه در رابطه 
با خصوصی سازی و سرمایه گذاری در کشورها اهمیت دارد، 
ایجاد بستر مناسب و نظام انگیزشی برای صاحبان عرصه 
اندیشه و عمل است. الزم است کارآفرینی و ارزش بخشی 
ارزش  به  تبدیل  گفتارها  و  نوشتارها  در  تنها  نه  تولید  به 
جایی  در  توسعه  باشد.  راه  چراغ  نیز  عمل  در  بلکه  شود؛ 
اتفاق می افتد که با تغییر در اندیشه ها و رفتارها و چارچوب 
ساختارها و سازمان ها به تحریک نبوغ انسانی پرداخته شود. 
باوری  پرتو  در  که  است  نفس  به  اعتماد  موفقیت  فلسفه 

مشترک افراد را همدل و هم نوا خواهد کرد. 
ایجاد  درخصوص  جمهور  رییس  از  تقاضا  ضمن  وی 
زمانی  تا  کرد:  تصریح  ایران  مردم  میان  در  اعتمادبه نفس 
خرج  و  مقطعی  درآمدهای  حصول  دولت ها  هدف  که 
آن ها در موارد نامطمئن باشد، کشور به سرمنزل مقصود 
نخواهد رسید. ساختارهای سازمانی بخش عمومی در تحقق 
آرمان های توسعه نقش موثر ایفا می کنند و هرگاه ناتوان از 
اجرای هماهنگ برنامه های توسعه باشند، ممکن است در 
بعضی موارد مانع حرکت توسعه ای بخش های مولد باشند. 

فعاالن  درخواست  کرد:  تاکید  پایان  در  ایران  اتاق  رییس 
اقتصادی کشور از رییس جمهور این است که وضعیت فعلی 
کشور را به سمت بهره وری و تقویت بخش های مولد سوق 
دهد. آینده از آن کسانی است که امکانات را پیش از آن که 

آشکار شود، می بینند. 

سندیکای صنعت برق ایران/ 

برنامه های کمیته تابلوسازان در سال 96 
اولویت بندی شد

درجلسه کمیته سازندگان تابلوهای برق که با حضور 
اعضای هیات رییسه برگزار شد، برنامه های کمیته 

در سال 96 مورد اولویت بندی قرار گرفت. 
در آغاز این جلسه رییس کمیته تابلوسازان گزارشی 
از موارد مهم در جلسه اخیر هیات مدیره سندیکا ارائه 
داد. به گفته سید حسین شجاعی تشکیل کارگروه ویژه 
برای برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای انتخابات، 
اولویت های  با  دررابطه  اعضای سندیکا  از  نظرسنجی 
پیگیری راهبردهای مندرج در سند راهبردی، صدور 
سندیکا  پیشنهادات  و  سال  شعار  درخصوص  بیانیه 
به  تیپ  قرارداد  ابالغ  پیگیری  آن،  تحقق  جهت  در 
شرکت های برق منطقه ای و توزیع و همچنین پیگیری 
بیمه  با  تهران دررابطه  اتاق  از سوی  صدور بخشنامه 
تامین اجتماعی از مهم ترین موارد طرح شده در جلسه 

هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران است. 
در ادامه جلسه، برنامه های کمیته سازندگان تابلوهای 
برق برای سال 96 اعم از پیگیری اجرای قانون رفع 
موانع کسب و کار، تهیه و تنظیم آیین نامه شرایط احراز 
تابلوسازان،  کمیته  در  عضویت  متقاضیان  صالحیت 
درخصوص  مدیره  هیات  اقدامات  اطالع رسانی 
ارزیابی های تخصصی به اعضای کمیته، پیگیری مسائل 
مربوط به تعرفه های تابلو برق، بررسی استانداردهای 
اجباری کاالهای وارداتی، تهیه فهرست بهای تابلوهای 
به  اجتماعی  تامین  قانون  مشکالت  بررسی  و  برق 

تصویب اعضای هیات رییسه رسید.
تابلو  تعرفه های  به  مربوط  مسائل  پیگیری  همچنین 
کار  و  کسب  موانع  رفع  قانون  اجرای  پیگیری  برق، 
صالحیت  احراز  شرایط  آیین نامه  تنظیم  و  تهیه  و 

1 خرداد ماه 1396 شماره   1959    



5 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

متقاضیان عضویت در کمیته تابلوسازان به ترتیب به 
عنوان سه اولویت نخست کمیته سازندگان تابلوهای 

برق در سال جاری تعیین شدند.
گفتنی است اولویت بندی درخصوص سایر برنامه های 
کمیته سازندگان تابلوهای برق در سال 96 به جلسه 

بعدی این کمیته موکول شد. 

سندیکای صنعت برق ایران/ با حضور سفیر عراق انجام شد؛

بررسی راه های همکاری بخش خصوصی 
صنعت آب و برق در عراق

همکاری های  ستاد  دبیر  مشترک  جلسه 
نماینده  و  برق  و  آب  حوزه  در  عراق  و  ایران 
عراق  کشور  سفیر  و  صادرات  توسعه  کمیته 
سفارت  محل  در  اردیبهشت   23 تهران  در 

جمهوری عراق در تهران برگزار شد.  
جلسه مشترک دبیر ستاد همکاری های ایران و عراق 
در حوزه آب و برق و سفیر عراق در تهران با حضور 
و  ایران  همکاری های  ستاد  دبیر  نظام الملکی  بهرام 
عراق در حوزه آب و برق، راجح الموسوی سفیر عراق 
سفارت  بازرگانی  رزاق الدعمی رایزن  شاکر  تهران،  در 
رییس  دستاران  ابراهیم  تهران،  در  عراق  جمهوری 
گروه توسعه و حمایت از صادرکنندگان مرکز توسعه 
صادرات وزارت نیرو، محمد زمانی فر نماینده سندیکای 
گروه  کارشناس  باقرکنی  محمد  و  ایران  برق  صنعت 
توسعه و حمایت از صادرکنندگان و با هدف بررسی 
راه های همکاری و حضور بخش خصوصی صنعت آب 

و برق در کشور عراق تشکیل شد. 
و عراق  ایران  دبیر ستاد همکاری های  این جلسه  در 
با اشاره به ماموریت وزارت نیرو  در حوزه آب و برق 
درخصوص تامین آب و برق ایران گفت: سه ارگان اعم 

از شهرداری ها و کارهای عمومی، منابع آب و وزارت 
برق همتای وزارت نیرو در عراق است. 

بهرام نظام الملکی ضمن تاکید بر آمادگی شرکت های 
طی  کرد:  اظهار  عراق  بازار  در  حضور  برای  ایرانی 
بر  عالوه  عراق،  کشور  با  ایرانی  شرکت های  همکاری 
عراقی  کارشناسان  به  شرکت ها  این  تجربیات  انتقال 
در زمینه صنعت آب و برق، به منظور سرمایه گذاری 
برق  و  آب  حوزه  در  مشترک  کارخانجات  احداث  و 
شرکت های مشترک با عراق ایجاد می شود. همچنین 
احداث نیروگاه در مرز مشترک ایران با عراق از نتایج 

این همکاری خواهد بود.
وی با اشاره به سفر هیات وزارت نیرو به بصره و مالقات 
با مسئوالن صنعت این استان گفت: در این سفر مقرر 
عراقی  طرف  با  مذاکره  برای  نفره  سه  کمیته ای  شد 
در مورد تامین برق تشکیل شود اما علی رغم معرفی 
اعضای کمیته مزبور، تاکنون کمیته ای تشکیل نشده 

است. 
وی در پایان ضمن اعالم آمادگی بخش خصوصی ایران 
برای همکاری و مشارکت در پروژه های صنعت آب و 
نمایشگاه  برگزاری  برای  ایران  آمادگی  بر  عراق،  برق 
در بغداد یا تهران تاکید کرده و از وزرای مرتبط عراق 

جهت حضور در نمایشگاه دعوت به عمل آورد.
با  تهران  در  عراق  سفیر  جلسه  این  بعدی  بخش  در 
تاکید بر لزوم گسترش روابط دو کشور در همه زمینه ها 
ایران و عراق در پیگیری  اظهار داشت: هر دو کشور 
توافقات فی مابین دچار ضعف هستند و در این راستا 
می بایست با برگزاری یک کمیته مشترک، توافقات و 
تفاهم نامه های دوجانبه دو کشور به ویژه در زمینه آب و 

برق مورد پیگیری قرار گیرد. 
با  ایران  توافقات  کلیه  کرد:  اضافه  الموسوی  راجح 
به اطالع سفارت عراق در  مسئوالن بصره می بایست 

تهران و وزارت امور خارجه برسد تا مورد پیگیری قرار 
گیرد.

وی همچنین ضمن تاکید بر حضور وزرای آب و برق 
عراق در نمایشگاه های تخصصی ایران، همکاری خود را 
در زمینه تمدید ویزای شرکت هایی که برای پروژه های 
خود به صورت ترددی به عراق سفر می کنند، اعالم 

کرد.
در این جلسه مقرر شد فهرست مناقصات پروژه های 
عراق از طریق رایزن اقتصادی سفارت عراق در تهران 
مصوب  این،  بر  عالوه  شود.  ارسال  نیرو  وزارت  برای 
شد سفیر عراق در تهران زمین مناسبی جهت برپایی 
مرزی  منطقه  در  برق  و  آب  دائمی صنعت  نمایشگاه 
بصره در اختیار طرف ایرانی قرار دهد. همچنین ارائه 
تخصصی  نمایشگاه  برگزاری  »وضعیت  از  گزارشی 
صنعت برق در ایران« از سوی سندیکای صنعت برق 

ایران به سفیر عراق از دیگر مصوبات این جلسه بود.

ایسنا/

تبیین 4 ماموریت اساسی وزارت نیرو
و  بین المللی  امور  در  نیرو  وزیر  قائم مقام 
شروع  با  گفت:  برق  و  آب  صنعت  پشتیبانی 
دولت دوازدهم برنامه های متعددی را حول چهار 
در  نیرو  وزارت  بهره وری  افزایش  برای  محور 
نظر گرفته ایم که برای این مهم فعالیت هایی در 

دستور کار قرار گرفته است.  
محورهای  مهم ترین  به  اشاره  با  دائمی  علیرضا 
اظهار کرد:  نیرو در دولت دوازدهم  عملکردی وزارت 
اولین و مهم ترین مساله این است که بتوانیم مراودات 
خود را با کشورهای همسایه ارتقا دهیم؛ چرا که ارتقای 
روابط با کشورهای همسایه می تواند منجر به توسعه 

وی  شود.  مهندسی  و  فنی  خدمات  و  کاال  صادرات 
امر صادرات  در  نیرو  وزارت  موفقیت  بر  تاکید  ضمن 
ادامه داد: در دولت یازدهم این وزارتخانه توانست رتبه 
اول را در صادرات خدمات فنی و مهندسی از آن خود 
کند. به عبارت دیگر بیش از 65 درصد خدمات فنی و 
مهندسی در وزارت نیرو وجود داشت. وی ضمن تاکید 
بر ضرورت توسعه بازار و افزایش صادرات عنوان کرد: 
عالوه بر این مساله الزم است که از واردات محصوالتی 
زیادی  حد  تا  می شود  تولید  کشور  داخل  در  که 
جلوگیری شود، چرا که از این طریق می توان صنایع 
داخلی را حمایت کرد. به گفته قائم مقام وزیر نیرو در 
امور بین الملل و پشتیبانی صنعت آب و برق، وزارت 
نیرو تاکنون در نمایشگاه های بین المللی صنعت آب و 
برق و فرصت های دیگر پشتیبانی و حمایت خود را از 
صنایع اعالم کرده است و این مساله نیز به نوبه خود 
می تواند تاثیر زیادی در افزایش تولید و اشتغال داشته 
باشد. دائمی با بیان اینکه در شرایط کنونی نباید به 
دنبال ایجاد ظرفیت های جدید بود، ادامه داد: اگر از 
با تمام ظرفیت استفاده شود می توان  صنایع موجود 
شاهد تاثیرات مثبتی بود زیرا در حال حاضر نیز در کل 
خانواده آب و برق بیش از یک میلیون شاغل مشغول 

به فعالیت هستند.
در  نیرو  وزارت  توجه  مورد  مسائل  از  دیگر  یکی  وی 
خارجی  سرمایه گذاری  جذب  را  دوازدهم  دولت 
عنوان و اظهار کرد: اگر بتوان بازار را ارتقا و کیفیت 
محصوالت را افزایش داد به طوری که محصوالت قابل 
سرمایه  جذب  به  نسبت  می توان  شود  ارائه  رقابت 
خارجی نیز امیدوار بود. قائم مقام وزیر نیرو در امور 
بین الملل و پشتیبانی صنعت آب و برق با بیان اینکه 
سرمایه داخلی کفایت الزم را برای ایجاد اشتغال ندارد، 
استفاده  خارجی  سرمایه  از  است  الزم  کرد:  تصریح 
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کنیم و با ایجاد ظرفیت هایی به دنبال افزایش مراودات 
فعلی  شرایط  در  کرد:  بیان  دائمی  باشیم.  بین المللی 
برای  مشترکی  شرکت های  می داند  الزم  نیرو  وزارت 
مهندسی  و  فنی  تولید خدمات  و  فنی  دانش  ارتقای 
ایجاد کند، بی شک با مدیریت سرمایه و صنایع داخلی 
شرایطی ایجاد خواهد شد که به موجب آن اشتغال نیز 
افزایش خواهد یافت. وی ضمن تاکید بر توسعه روابط 
بین المللی و تعامل با کشورهای دنیا برای ارائه  خدمات 
فنی و مهندسی گفت: یکی از مسائلی که وزارت نیرو 
بر آن تاکید دارد توسعه خدمات فنی و مهندسی است 
که با توجه به پتانسیل های موجود در کشور می توان 

به این مساله توجه زیادی کرد.

مهر/ مدیرعامل برق منطقه ای تهران؛

برای گذر از پیک تابستان 60 طرح برقی 
به مدار می آید    

گفت:  تهران  منطقه ای  برق  مدیرعامل 
تابستان  پیک  از  گذر  برای  طرح   60 حدود 
و  تعریف  میلیاردتومان   500 ارزش  به  امسال 
است. شده  جذب  هم  اعتبارات  عمده  بخش 

در  غالمرضا خوش خلق  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به اینکه 
بخشی از این طرح ها به مدار آمده و بخشی دیگر در 
کیلووات   ۴00 پست  افزود:  است،  سازی  آماده  حال 
از 60 طرح پیش بینی شده و  آباد نمونه ای  سعادت 
خطوط هوایی و زمینی نیز برخی از این طرح هاست 
که بیش از 250 کیلومتر کابل زیرزمینی تاکنون اجرا 

شده است.
وی افزود: در دوره نوروز مجوز کار ۸ طرح کابلی را از 
شهرداری دریافت کردیم که 5 طرح تمام شده؛ یک 

نیز شروع  را  و 2 طرح دیگر  اجراست  طرح در حال 
کردیم.

نیروگاه های  درباره  تهران  منطقه ای  برق  مدیرعامل 
کوچک و پراکنده )DG( نیز گفت: پارسال 50 مگاوات 
سهمیه این نوع نیروگاه را داشتیم که با کمک بخش 
خصوصی وارد مدار کردیم و امسال نیز با استفاده از 
سرمایه کوچک 50 مگاوات دیگر به مدار می آوریم تا 

در محل مصرف به بهره برداری برسد.
مگاوات  حدود 1000  اینکه  به  اشاره  با  خلق  خوش 
توافقنامه برای ساخت نیروگاه )DG( صادر شده است، 
افزود: 500 مگاوات از این نیروگاه ها در دست اجراست.

به  کدام  هر  نیز  متوسط  نیروگاه  دو  کرد:  تاکید  وی 
که  است  شده  بینی  پیش  مگاوات   500 ظرفیت 

امیدواریم بخش خصوصی ساخت آن را شروع کند.
درصد   25 تهران  منطقه ای  برق  گفت:  خلق  خوش 
شامل ۸  که  داده  جای  خود  در  را  کشور  مشترکین 

میلیون و 300 هزار مشترک است.
وی افزود: حدود 20 درصد کل تأسیسات برق کشور 
نیز در محدوده برق منطقه ای تهران )استان های تهران، 

البرز و قم( قرار دارد.
این  ویژگی های  به  تهران  منطقه ای  برق  مدیرعامل 
با وجود مناطق حساس مانند سفارتخانه ها،  منطقه 
وزارتخانه ها و مناطق امنیتی اشاره کرد و گفت: تأمین 
برق این مناطق از حساسیت باالیی برخوردار بوده و 
مسئولیت سنگین آن به دوش برق منطقه ای تهران 

است.
خوش خلق افزود: 12 هزار مگاوات نیروگاه نصب شده 
در محدوده برق منطقه ای تهران وجود دارد که بخش 
واگذاری  زیاد آن خصوصی و بخش دیگری در حال 

است.
تومان  میلیارد   1000 حدود  اینکه  به  اشاره  با  وی 

بدست  ساالنه  داخلی(  )منابع  برق  فروش  محل  از 
می آوریم، گفت::، اما نیاز نقدینگی به طور کامل تأمین 
پایین  نرخ های  خاطر  به  هم  درآمد  این  و  نمی شود 
برای هر کیلووات ساعت( کافی  )میانگین 60 تومان 

نیست.
خوش خلق به اجرای قانون تثبیت قیمت ها در سال 
۸6 اشاره کرد و افزود: این قانون در سال ۸9 همزمان 
با هدفمندی یارانه ها پابرجا بود و از آن پس با وجود 
به  برق  درآمد  از  عمده ای  بخش  برق،  قیمت  تغییر 
سازمان هدفمندی یارانه ها پرداخت می شد و به همین 
دلیل شتاب سرمایه گذاری در صنعت برق کم شد و 

عقب افتادگی در آن به وجود آمد.
وی اضافه کرد: از آنجا که برق منطقه ای تهران قدمت 
زیادی دارد فرسودگی زیادی نیز در برخی تأسیسات 
برق این منطقه وجود دارد و عمر برخی تأسیسات به 
بیش از 50 سال می رسد که چالش پیش روی ما در 

بهینه سازی است.
کیلووات  میلیارد   ۴0 ساالنه  فروش  به  خلق  خوش 
ساعت در برق منطقه ای تهران اشاره کرد و گفت: از 
این محل هزار میلیارد تومان بدست می آید که 500 
پرداخت  جاری،  هزینه های  صرف  آن  تومان  میلیارد 
برق  پست   320 نگهداری  و  شاغل  هزار   3 حقوق 

می شود

ایسنا/ وزیر نیرو به ایسنا خرب داد

کشاورزی  جهاد  و  نیرو  وزارت  همکاری 
برای ساماندهی سدها   

وزیر نیرو گفت: براساس برنامه ریزی های صورت 
گرفته در شورای عالی آب قرار شده تا عملیات 
آبخیزداری در حوزه های آبریز سدها با هماهنگی 

وزارت نیرو و جهاد کشاورزی انجام شود و برای 
این مهم نیز تدابیر الزم در نظر گرفته شده است.

حمید چیت چیان در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که 
در  کرد:  اظهار  است،  مشکل  کار  یک  الیروبی سدها 
تمام دنیا نیز این کار به صورت محدود انجام می شود، 
اما مساله ای که باید به آن توجه شود این است که در 

حوزه آبریز هر سد عملیات آبخیزداری انجام شود.
رسوبات  تا  می شود  موجب  عمل  این  داد:  ادامه  وی 
کمتری توسط آب حمل و به محل دریاچه سد بریزد، 

لذا الزم است که به این مساله توجه بیشتری شود.
وزارت  برعهده  را  کار  این  اصلی  نیرو مسوولیت  وزیر 
برنامه ریزی های  افزود:  و  دانست  کشاورزی  جهاد 
جهاد  وزارتخانه  دو  بیشتر  همکاری  برای  متعددی 
تا  است  نظر گرفته شده  نیرو در  وزارت  و  کشاورزی 
بتوان از این طریق وضعیت سدهای کشور را ساماندهی 

کرد.

ایلنا/ مدیرعامل رشکت توانیر خواستار شد؛

مدیریت  در  اشیا  اینترنت  از  بهره گیری 
مصرف برق    

شرکت  نقش  اهمیت  به  توانیر  مدیرعامل 
گفت:  و  کرد  اشاره  برق  در صنعت  بنیان  دانش 
ساخت  برای  باید  بنیان  دانش  شرکت های 
شوند. عمل  وارد  برق  صنعت  وتجهیزات 

به گزارش ایلنا، آرش کردی مدیرعامل شرکت توانیر، با 
تاکید بر اهمیت مدیریت مصرف و بهینه سازی مصرف 
انرژی در کشور، خاطرنشان ساخت: افق های علمی در 

صنعت برق باید جدی تر مورد پیگیری قرار گیرد.
کردی گفت: در صنعت برق کشور مفهومی به نام پیک 
می دهد  رخ  گرما  فصل  در  همواره  که  داریم  مصرف 

 بازگشت به عناوین 6 اخبار صنعت برق
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وبرای کنترل و مدیریت آن برنامه ریزی های دقیق و 
فشرده ای صورت می گیرد.

مدیرعامل توانیر با بیان اینکه از 5 سال گذشته تاکنون 
یک سوم مصرف برق در زمان پیک مربوط به وسایل 
سرمایشی است، گفت: از 53 هزار مگاوات مصرفی برق، 

1۸ هزار مگاوات مربوط به وسایل سرمایشی است.
کردی به اهمیت نقش شرکت دانش بنیان در صنعت 
برق اشاره کرد و گفت: شرکت های دانش بنیان باید 

برای ساخت وتجهیزات صنعت برق وارد عمل شوند.
اقتصاد  از  تبلوری  را  هوشمند  شهرهای  مفهوم  وی 
بنیان  دانش  شرکت های  فعالیت  اهمیت  و  مقاومتی 
دانست و گفت: اکنون بحث اینترنت اشیا، بسیار جدی 

و گسترده در دنیا پیگیری می شود.
کردی با اشاره به این که ورود به این بحث از جمله 
وظایف شرکت های دانش بنیان در حوزه صنعت برق 
است، ادامه داد: با بهره گیری از این فناوری، می توان 
ورود و خروج تمام تجهیزات انرژی بر به شبکه مصرف 
و مدار انرژی را از طریق سامانه اینترنت برنامه ریزی 
و برای بهینه سازی مصرف برق از آن استفاده کرد که 
ساخت این تجهیرات از جمله وظایف و راه های توسعه 
حضور شرکت های دانش بنیان در حوزه صنعت برق به 

شمار می رود.

دنیای اقتصاد/ 

از  تومان  میلیارد  هزار   120 واگذاری 
پروژه های نیمه تمام   

کشور  سراسر  اتاق های  روسای  شورای  نشست 
طرح های  واگذاری  روند  بررسی  محوریت  با 
نماینده   با  تفاهم نامه  امضای  و  دولتی  نیمه تمام 
ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی، برگزار شد.

بر  با تاکید  ایران  اتاق  نایب رئیس  انصاری،  محمدرضا 
اهمیت واگذاری های طرح های نیمه تمام دولتی برای 
انتقال  بخش خصوصی گفت: خصوصی سازی واقعی و 
طرح  این  کامل  اجرای  با  بخش خصوصی  به  قدرت 

محقق می شود.
به اعتقاد او حدود یک چهارم یعنی 120 هزار میلیارد 
تومان از این طرح ها قابل انتقال است و با این انتقال 
700 هزار شغل ایجاد خواهد شد که اتفاق بزرگی است 
افزایش نقش بخش خصوصی هم  که اگر عملی شود 
محقق خواهد شد. انصاری تصریح کرد: به لحاظ تعداد، 
90 درصد پروژه ها استانی هستند و تحقق این میزان 
واگذاری می تواند تحولی ملی تلقی شود، مشروط بر 
واگذاری  روند  بر  هم  کشور  سراسر  اتاق های  اینکه 
نه  موضوع  این  که  بدانند  و  باشند  داشته  نظارت 
پیمانکاری، بلکه سرمایه گذاری است. همچنین رئیس 
نیمه تمام  طرح های  بهره برداری  و  تکمیل  کارگروه 
واگذاری  مورد  در  توضیحاتی  ایران  اتاق  دولتی 
طرح  های نیمه تمام طبق ماده 27 قانون تنظیم بخشی 
از مقررات مالی دولت ارائه کرد. علی عبدالعلی زاده در 
ابتدای سخنان خود با تاکید بر اهمیت واگذاری ها برای 
بخش خصوصی گفت: ماده 27 قانون تنظیم بخشی از 
از دولت جدا  را  مقررات مالی دولت ماموریت مهمی 

کرده و به بخش خصوصی می سپارد.
این سیاست ناشی از بی پولی دولت نیست، بلکه ناشی 
عبدالعلی زاده  است.  دولت  کردن  کوچک  سیاست   از 
خیرین  پروژه های  در  بخش خصوصی  حضور  افزود: 
مدرسه ساز، تجربه خوبی بوده که منجر به بوروکراسی 
کمتر، هزینه پایین و همچنین مشارکت باالی مردم 
شده است که می تواند در موارد دیگر هم به کار گرفته 
شود. وی طرح های نیمه تمام دولتی را سه نوع برشمرد 
طرح های  اقتصادی،  توجیه  دارای  طرح های  گفت:  و 

نیمه تمامی که توجیه اقتصادی آنها در تردید است و 
طرح هایی که فعال نمی توان برای آنها توجیه اقتصادی 
تعریف کرد، سه نوع طرح تعریف شده نیمه تمام هستند 
برای  می توانند  بخش خصوصی  سرمایه گذاران  که 

تکمیل یا بهره برداری آنها اقدام کنند.
رئیس کارگروه تکمیل و بهره برداری طرح های نیمه تمام 
دولتی اتاق ایران همچنین از مشوق هایی صحبت کرد 
اجرایی  آیین نامه  در  واگذاری  قراردادهای  برای  که 
تضمین  عبدالعلی زاده  شده است.  آورده  مذکور  قانون 
برای  با تضمین خرید  خرید محصول و توثیق پروژه 
دریافت تسهیالت، مجوز صادرات محصول و کمک های 
فنی، در اختیار گذاشتن زیرساخت های بخش عمومی، 
و کمک  ثالث  به شخص  و حقوق  امتیازات  واگذاری 
به فاینانس خارجی و دریافت تسهیالت از بانک های 
توسعه ای را از این مشوق ها عنوان کرد. عبدالعلی زاده 
 ،9۴ سال  در  گفت:  هم  واگذاری ها  سرعت  مورد  در 
حدود 1009 طرح و در سال 95، دو هزار و772 طرح 
واگذارشده که در مجموع سه هزار و۸00 طرح می شود 

که نشان دهنده سرعت خوب واگذاری ها است.

فارس/ فارس گزارش می دهد

لیتری تولید و مصرف  گپ 14.5 میلیون 
بنزین در کشور/ سناریوهای 3 گانه پیش 

روی دولت دوازدهم   
اخیر  سال های  در  بنزین  مصرف  افزایش  روند 
کنترل  برای  دوازدهم  دولت  می دهد  نشان 
افزایش  قیمت،  افزایش  سناریوی  سه  مصرف، 
رو  پیش  را  داخل  تولید  افزایش  یا  واردات 
می دهد  نشان  یازدهم  دولت  سابقه  که  دارد 
است. محتمل تر  اول  سناریوی   2 اجرای 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس انتخابات 
باید   امروز  از  و  شد  تمام  باالخره  جمهوری  ریاست 
انتخاباتی  وعده های  اجرای  دنبال  به  پیروز  کاندیدای 
موضوع  به  راحت تر  می توان  هم اکنون  باشد.  خود 

صنعت نفت در دولت دوازدهم پرداخت.
یکی از مواردی که رئیس جمهور و وزیر نفت دولت 
دوازدهم باید به آن دقت ویژه ای داشته باشند بحث 
روند مصرف بنزین در کشور طی سالهای گذشته است 
به طوری که نمودار مصرف بنزین طی سال های 92 تا 
سال 96 نشان می دهد از 63.5 میلیون لیتر در روز به 
حدود 7۸ میلیون لیتر رسیده است و قطعا این روند 

در دولت یازدهم ادامه خواهد داشت.
منصور ریاحی مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های 
نفتی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به 
رشد مصرف بنزین در کشور گفته است:با توجه به وارد 
شدن حدود یک میلیون و 300 هزار خودرو به چرخه 
حمل و نقل کشور، میزان مصرف بنزین نیز در حدود 

6٫2 تا 6٫5 درصد رشد داشته است.
بنابراین با رشد اقتصادی بیش از ۸ درصد در کشور 
آتی  سالهای  طی  بنزین  مصرف  افزایش  شاهد  قطعا 

خواهیم بود.
فارغ از اینکه آیا این تحلیل ریاحی صحیح یا اشتباه 
باشد ولی نکته حائز اهمیتی که باید به آن تاکید کرد 
افزایش رشد مصرف بنزین در کشور طی سالهای آتی 

است.
با این شرایط دولت چه سیاستی را برای کنترل مصرف 
بنزین در کشور اتخاذ خواهد کرد؟ کارشناسان انرژی 
معتقدند می توان سه سناریو برای این موضوع متصور 

بود.
1( افزایش قیمت بنزین

یکی از سناریو هایی که دولت دوازدهم می تواند اتخاذ 
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اعمال  طریق  از  تا  است  بنزین  قیمت  افزایش  کند 
سیاست های قیمتی کمی جلوی رشد مصرف بنزین 
را بگیرد، ممکن است این افزایش در سال اول اجرایی 
داده شده  پیشتر  وعده هایی که  بنابر  دوازدهم  دولت 
است اتفاق نیفتد، اما عملکرد دولت یازدهم نشان می 
دهد زیاد هم نباید خوش بین بود تا این وعده محقق 
شود و افزایش قیمت بنزین در سال 96 و یا 97 دور 

از ذهن نیست.
2( افزایش واردات بنزین

بنزین  قیمت  افزایش  با  همزمان  که  دیگر  سناریوی 
به  بنزین  واردات  افزایش  بحث  شد  خواهد  پیگیری 

کشور است.
طرح  انتخابات  به  منتهی  روزهای  در  یازدهم  دولت 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس را مورد افتتاح قرارداد تا 
نشان دهد در تولید بنزین خودکفا شده ایم و دیگر نیاز 
به واردات بنزین نداریم اما وقتی به جدول تولید بنزین 
که شرکت ملی پاالیش و پخش منتشر کرده است نگاه 
می کنیم متوجه می شویم که تولید بنزین پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس در آمارهای تولید بنزین کشور در 
تولید 65  به  با توجه  بنابراین  نیامده است،  سال 96 
میلیون لیتری بنزین در کشور توسط دیگر پاالیشگاه 
ها در بهترین حالت نیاز به واردات بنزین در سال 96 

وجود دارد.
براساس آمارهای رسمی شرکت ملی پاالیش و پخش 
هم اکنون روزانه حدود 12.5 میلیون لیتر بنزین وارد 
کشور می شود تا نیاز مصرف و ذخیره سازی را برطرف 

کند.
توسط  بنزین  تولید  و  پاالیشگاه  احداث   )3

مجتمع های پتروشیمی
اما سناریوی آخر که دولت می تواند با اجرای آن ضمن 
خودکفایی تولید بنزین مانع از واردات این حامل انرژی 

پرمصرف شود احداث پاالیشگاه های جدید و توجه به 
تولید بنزین توسط مجتمع های پتروپاالیشی است که 
سابقه دولت یازدهم نشان می دهد نباید به این موضوع 

دلبست.
احداث  سیاسی  کامال  دالیل  بنابه  یازدهم  دولت 
چند پاالیشگاه را متوقف کرده است مانند پاالیشگاه 
خوزستان و  آناهیتا و اگر مجوز ساخت پاالیشگاه بهمن 
گنو را نیز داده است متاسفانه باید گفت این پاالیشگاه 
نیز در طول دولت یادهم هیچ پیشرفتی نداشته است.

های  مجتمع  توسط  بنزین  تولید  دیگر  موضوع 
می  نشان  یازدهم  دولت  سابقه  که  است  پتروشیمی 
های  بهانه  و  سیاسی  ترفندهای  با  است  حاضر  دهد 
واهی مانند سرطانزا بودن بنزین پتروشیمی به دنبال 
تولید این فراورده توسط مجتمع های پتروشیمی نرود.

پخش  و  پاالیش  ملی  شرکت  مسئوالن  نیز  اخیرا 
روزانه 500  که  است  کرده  اعالم  نفتی  های  فراورده 
هزار لیتر بنزین با استاندارد یورو۴ از پتروشیمی بوعلی 
به  پتروشیمی  این  مسئوالن  که  کنیم  می  خریداری 
کلی تولید بنزین در سال های جاری را تکذیب می 
کنند و مشخص نیست که ادعای مدیرعامل شرکت 
ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی واقعیت داشته 

باشد یا خیر.
آنچه در این گزارش به آن اشاره شد یکی از چالش 
های پیش روی دولت دوازدهم در حوزه انرژی است که 
ظاهرا براساس تجارب ۴ سال گذشته دولت به دنبال 
اجرای 2 سناریوی اول یعنی افزایش قیمت بنزین و 
افزایش واردات به منظور کنترل مصرف بنزین خواهد 

رفت.

تسنیم/ رئیس سازمان ملی بهره وری خرب داد 

رشد  در  بهره وری  درصدی   62 سهم 
اقتصادی 3 سال اخیر کشور 

اینکه  بیان  با  بهره وری،  ملی  سازمان  رئیس 
در  درصدی   11.6 اقتصادی  رشد  از  برآوردها 
سال 95 حکایت دارد گفت: بررسی های سازمان 
بهره وری نشان می دهد سهم ارتقاء بهره وری در 
رشد اقتصادی 3 سال اخیر 62 درصد بوده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رویا 
طباطبایی یزدی رئیس سازمان بهره وری ایران صبح 
امروز در نشست خبری که در این سازمان برگزار شد 
با بیان اینکه در سالهای تحریم رشد اقتصادی کشور به 
شدت منفی شده بود گفت: از سال 93 به بعد با توجه 
به رشد اقتصادی مثبت 3 درصدی در همین سال 65 
درصد رشد اقتصادی از طریق ارتقاء بهره وری به دست 

آمده است.
وی با بیان اینکه در سال 95 با توجه به برآورد رشد 
اقتصادی 11.6 درصدی کل سال رشد بهره وری 9.95 
این عدد سهم ۸6 درصدی  است گفت:  برآورد شده 

بهره وری در رشد اقتصادی کل را نشان می دهد.
ایران خاطر نشان کرد:  رئیس سازمان ملی بهره وری 
رشد  کل  تا 201۴(   2000( ساله   1۴ دوره  طی  در 
اقتصادی ایران ۴.3 درصد بوده است که در این بین 

سهم بهره وری یک درصد برآورد می شود.
به گفته طباطبایی برنامه ششم توسعه برای سال های 
96 تا 1۴00 سهم 35 درصدی ارتقاء بهره وری در رشد 
اقتصادی را در نظر گرفته است. این در حالیست که در 
دوره 1۴ ساله ذکر شده سهم ارتقاء بهره وری در رشد 

اقتصادی تنها 25 درصد بوده است.
رشد  در  اینکه  بیان  با  بهره وری  ملی  سازمان  رئیس 
1.6- سال 9۴ سهم رشد بهره وری نیروی کار ۴.5۸-، 
سهم رشد بهره وری سرمایه 2.۸1- و شاخص بهره وری 

کل عوامل تولید 3.52- بوده است.
طباطبایی تاکید کرد: با توجه به رشد اقتصادی 11.6 
درصدی محقق شده در سال 95 سهم رشد بهره وری 
نیروی کار ۸.59، سهم رشد بهره وری سرمایه 10.۸6 
درصد و سهم شاخص بهره وری کل عوامل تولید 9.95 

درصد بوده است.
به گفته طباطبایی در سال 95 سهم بهره وری از رشد 
اقتصادی ۸6 درصد و در دوره 3 ساله اخیر 62 درصد 

بوده است.
وی با بیان اینکه ۴ سال پیش وقتی به این سازمان  آمدم 
تنها 10 نفر در این سازمان فعالیت می کردند این در 
حالیست که در مرکز بهره وری کره امروز بیش از ۴00 
در سازمان  فعالیت هستند گفت:  کارشناس مشغول 
بهره وری ایران در سال گذشته تعداد کارشناسان از 

10 به بیش از 100 نفر افزایش یافته است.
رئیس سازمان ملی بهره وری با اشاره به اقدامات صورت 
گرفته در خصوص معتبر کردن جایزه ارتقاء بهره وری 
ارائه  کشور  در  که  بهره وری  جوایز  متاسفانه  گفت: 
می شود غیر استاندارد بوده و در عین جذب منابع مالی 

بسیار زیاد کارکرد عمده ای در اقتصاد کشور ندارد.
ایران،  ادامه داد: کلیه جوایزی که کلمات  طباطبایی 
کشور یا ملی را یدک می کشید و همچنین جوایزی که 
در آنها از عناوینی چون تعالی و بهره وری استفاده شده 
است باید توسط سازمان ملی بهره وری اعتبارسنجی 
معدنی  صنایع  جوایز  تنها  اساس  این  بر  شوند. 
تعالی سازمانی، جایزه ملی صنایع  ملی  ایران،  جایزه 
پتروشیمی، جایزه مدیر ایرانی و جایزه ملی مدیریت 
پروژه توانسته اند تاییدیه سازمان ملی بهره وری را به 

دست بیاورند.
با بیان اینکه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و  وی 
برنامه های 12 گانه اقتصاد مقاومتی به موضوع ارتقاء 
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برای  برنامه ها  مهمترین  از  یکی  عنوان  به  بهره وری 
رشد اقتصاد توجه کرده اند گفت: در این زمینه ارتقاء 
ارتقاء  انرژی،  بهره وری  ارتقاء  کار،  نیروی  بهره وری 
 ۴ عنوان  به  آب  بهره وری  ارتقاء  و  سرمایه  بهره وری 
زیربرنامه اصلی در نظر گرفته شده است و بر همین 
اساس در سال 95، 10 پروژه برای اجرا به دستگاههای 

اجرایی از سوی ستاد فرماندهی ابالغ شده است.

پایگاه خربی اتاق ایران/ در نشست رهاورد سفر به سه کشور آسیای 

میانه عنوان شد؛

مانع  مهم ترین  بانکی،  ضمانت نامه های 
گسترش روابط اقتصادی 

نشست رهاورد سفر به سه کشور ترکمنستان، 
محمدرضا  حضور  با  گرجستان  و  قرقیزستان 
و  برگزار  ایران،  اتاق  نایب رئیس  انصاری، 
مشکالت  پیگیری  برای  کمیته ای  شد  مقرر 
شود تشکیل  کشورها  این  با  تعامل  در  بانکی 

ترکمنستان،  کشور  سه  به  سفر  رهاورد  نشست 
قرقیزستان و گرجستان با حضور محمدرضا انصاری، 
کمیته ای  شد  مقرر  و  برگزار  ایران،  اتاق  نایب رئیس 
برای پیگیری مشکالت بانکی در تعامل با این کشورها 

تشکیل شود.
به سرپرستی  ایران  اتاق  اقتصادی  هیات  ماه گذشته 
محمدرضا انصاری و در همراهی با محمدجواد ظریف، 
وزیر امور خارجه، به سه کشور آسیای میانه رفتند و با 
فعاالن اقتصادی این کشورها دیدار و گفت وگو کردند.

در همین رابطه اعضای هیات در اتاق ایران گرد هم 
کشور  سه  به  سفر  رهاورد  بررسی  ضمن  تا  آمدند 
گسترش  در  رو  پیش  موانع  رفع  راهکارهای  مذکور، 
روابط تجاری با ترکمنستان، قرقیزستان و گرجستان 

را بررسی کنند.
عدم پذیرش ضمانت نامه های بانک های ایرانی توسط 
بانک های کشورهای دیگر ازجمله کشورهای مذکور و 
همچنین مشکالت تأمین مالی از مهم ترین مشکالت 

عنوان شده در این نشست بود.
انصاری در همین رابطه گفت: شاید بتوان گفت تنها 
در پنج درصد کشورها ضمانت نامه بانکی ایران را قبول 

می کنند.
نایب رئیس اتاق ایران با تأکید بر لزوم رفع این مشکل 
گفت: یکی از راه  حل ها این است که بانک مرکزی با 
کشور موردنظر شرایطی را فراهم کند تا دو طرف خرید 
و فروش را انجام دهند و بانک مرکزی بتواند پول را به 

بانک مرکزی کشور مقصد پرداخت کند.
انصاری در بخش دیگری از سخنانش اتخاذ استراتژی 
رفتار اقتصادی مشخص با کشورهای مختلف را مهم 

خواند.
وی افزود: ما با هیچ کشوری استراتژی مشخصی برای 
رئیس جمهور  به عنوان مثال  نداریم.  اقتصادی  روابط 
کشور بر موضوعی تأکید می کند و در همان زمان یک 
وزیر یا دستگاه اجرایی کار دیگری غیر همسو با آن 

سخن رئیس جمهور انجام می دهد.
نایب رئیس اتاق ایران تصریح کرد: سیاست های اقتصادی 
ما متمرکز نبوده و پراکنده است. این درصورتی  است 
که برای موفقیت در توسعه روابط اقتصادی بین المللی 
و نتیجه گرفتن از همکاری ها باید استراتژی مشخصی 
را در پیش بگیریم و به تناسب توسعه روابط سیاسی، 

روابط اقتصادی را هم توسعه دهیم.
پس از بحث و گفت وگوی حاضران مقرر شد کمیته ای 
شامل تعدادی از اعضای هیات تشکیل  شده و موضوع 
جلساتی  در  را  مالی  تأمین  و  بانکی  ضمانت های 

کارشاسی با بانک مرکزی پیگیری کنند.

دنیای اقتصاد/ از سوی اتاق ایران مطرح شد

طرح  در  بخش خصوصی  مانیفست  تهیه 
بانکداری ایران

بانکداری جمهوری  مطرح شدن طرح  دنبال  به 
اسالمی ایران در مجلس، روسای کمیسیون های 
پرداختند.  موضوع  این  بررسی  به  ایران  اتاق 
کمیسیون  گرفته  صورت  برنامه ریزی  براساس 
وظیفه  ایران  اتاق  سرمایه  و  پول  بازار 
فعاالن  و  دارد  برعهده  را  طرح  این  پیگیری 
جمع بندی  از  پس  دارند  قصد  بخش خصوصی 
دهند. قرار  مجلس  اختیار  در  را  خود  نظرات 

جامع  طرح  عنوان  با  طرحی  گذشته  سال های  طی 
بانکداری در مجلس مطرح شد که نواقص زیادی داشت؛ 
به همین دلیل این طرح با مخالفت اتاق و دانشگاه ها 
از  پس  شد.  خارج  کار  دستور  از  نهایت  در  و  مواجه 
آن دولت دو الیحه را در همین مورد تهیه کرد؛ اول 
الیحه قانونی بانک مرکزی و دیگری، الیحه بانکداری 
اسالمی است که این دو توسط مجلس جدید کنار هم 
قرار گرفتند و طرح بانکداری جمهوری اسالمی ایران 
مطرح شد. در این نشست کوروش پرویزیان به بیان 
اسالمی  جمهوری  بانکداری  طرح  مورد  در  گزارشی 
ایران پرداخت و انتقادهایی را نسبت به نظام بانکداری 
سخن  نظام  این  اصالح  لزوم  از  و  کرد  مطرح  کشور 
گفت. این فعال حوزه بانک تصریح کرد: بخش زیادی 
قانون  با عقودی که در  رابطه  اقتصادی در  فعاالن  از 
بانکداری تعریف شده با چالش روبه رو هستند. از طرف 
دیگر رابطه فعلی بین بانک و مشتری مخدوش بوده و 
همین موضوع به یکی از معضالت اصلی تبدیل شده 
است. رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه هدف اصلی 
این اصالحات را دقیق شدن، شفافیت و قابل ارزیابی 
کردن قانون بانکداری از یک طرف و کاهش هزینه های 
مترتب بر آن از سوی دیگر عنوان کرد. وی تاکید کرد: 

کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران انتقادهایی را 
نسبت به این طرح ارائه کرده است از جمله اینکه چرا 
در مساله تعیین جرایم و نحوه پرداخت آنها، مشتری 

باید به جای بانک عامل با بانک مرکزی طرف شود؟
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: می توان 
بر اساس همین طرح پیشنهاد حضور نماینده اتاق در 
پدرام  کرد.  دنبال  هم  را  تخصصی  بانک های  مجامع 
سلطانی، نایب رئیس اول اتاق ایران نیز در این نشست 
خواستار تشریح سازوکار اتخاذ شده در مورد مدیریت 
مانند  بانکداری  با  غیرمرتبط  فعالیت های  کاهش  و 
بنگاه داری هایی که توسط بانک ها انجام می شود، شد. به 
اعتقاد وی باید برای این امر تمهیدات مضاعفی در نظر 
گرفته شود. سلطانی نظر این قانون نسبت به شورای 
از  بانک ها  نیز مهم دانست و خروج  را  بانک ها  فقهی 
مسیر اصلی و واگذاری آنها به بخش عمومی غیردولتی 
وی  کرد.  توصیف  آسیب رسان  و  نادرست  اقدامی  را 
نظرات بخش خصوصی  اجماع سازی  لزوم  به  ادامه  در 
در مورد موضوعاتی که در مجلس پیگیری می شود، 
برنامه  طبق  سلطانی  اظهارات  اساس  بر  کرد.  اشاره 
اتاق، باید مانیفست بخش خصوصی به ویژه در مواردی 
که اختالف نظر بین فعاالن اقتصادی وجود دارد، تهیه 
شود. به این ترتیب از هرگونه تضادآرا جلوگیری خواهد 
شد. در این بخش غالمرضا شافعی رئیس اتاق بازرگانی 
بانکداری کشور مطرح  ایران دو سوال در مورد نظام 
کرد. اول اینکه آیا وجود این همه بانک و موسسه مالی 
و اعتباری به نفع کشور بوده یا به ضرر آن؟ و دیگر 
انقالب رخ داد  ابتدای  بانک ها که در  ادغام  آیا  اینکه 
اعتقاد وی  به  یا خیر؟  اقتصاد گذاشت  بر  مثبتی  اثر 
پاسخ دادن به این دو سوال می تواند بخش زیادی از 

چالش های موجود را برطرف سازد.

 بازگشت به عناوین 9 اخبار اقتصادی
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دنیای اقتصاد/ 

مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد

در این مقاله چهار روشی که به وسیله آنها مغز ما 
مشکالت را حل می کند و معنای این چهار روش 
بر نحوه کار با دیگران ارائه شده است. گرچه مغز 
ما ۴ درصد توده بدن را شامل می شود، اما حداقل 
20 درصد گلوکز خون بدن را مصرف می کند تا 
بتواند کار دشوار تفکر و راه اندازی بدن را انجام 
سیستم  یک  به  را  مغز  منابع،  تحلیل  این  دهد. 
مسیریابی  با  بنابراین  می کند،  تبدیل  ناکارآ 
پیام های عصبی در مسیرهای کارآتر و با مقاومت 

کمتر، انرژی را حفظ می کند.
 Dynamics کارن گوردون، مدیر ارشد اجرایی
و  است  تیمی  کار  مشاوران  شرکت  یک  که   ،5
هاروارد  و   IDEO لینکدین،  آن  مشتریان 
هستند؛ می گوید: »این مسیر مشابه مسیرهای در 
جنگل است؛ شما می توانید در یک مسیر تکراری 
و فرسوده با سرعت بیشتری حرکت کنید؛ مگر 

اینکه نیاز به ایجاد راهی جدید داشته باشید.«

این حقیقت که مغز ما مسیری را ترجیح می دهد 
که با حداقل مقاومت همراه است، در کار تیمی 
نیز دارای داللت هایی است. برمبنای تحقیقی که 
اخیرا انجام شده است، گوردون مدیر این تحقیق، 
می گوید چهار مسیر وجود داد که مردم طی یک 

فرآیند از آن استفاده می کنند:
جلسات  عاشق  که  کسانی  کردن.  1-کشف 
فکری  توفان  جلسات  کار،  محل  از  دور 
)brainstorming( و نگاه به سناریوهای »چه 
کردن«  »کشف  طبقه  در  هستند  اگر«  می شود 
رتبه باالیی دارند. آنها موقعیت را درک می کنند، 
روابط را می بینند و راه حل های خالقانه را توسعه 

می دهند.
2- برانگیختن. کسانی که بر یادگیری در مورد 
افراد، ایجاد ارتباطات و مشارکت در گفت وگوها 
جایگاه  طبقه  این  در  هستند،  متمرکز  بسیار 
باالیی دارند. آنها انرژی خود را صرف تهییج افراد 
دیگر در مورد ایده شان، گسترش حمایت داخلی 

و ایجاد یک تیم می کنند.
پایگاه های  عاشق  که  آزمون کردن. کسی   -3

تاریخی  جنبه های  به  نگاه  و  کار  تحلیل  داده، 
با  آنها  می گیرد.  قرار  طبقه  این  در  است 
توسعه  را  اجرایی  برنامه  یک  داده ها  از  استفاده 
برنامه ساعات  بودجه ها،  زمانی،  برنامه  می دهند؛ 
می کنند؛  ایجاد  قوانین  و  واضح  نقش های  کار، 
را  اشتباهات  و  می کنند  پیش بینی  را  مشکالت 

می یابند.
انجام آنچه مهم  4- اجرا کردن. کسانی که بر 
است، ایجاد لیست بایدها و تایید وظایف متمرکز 
آنها  دارند.  باالیی  رتبه  طبقه  این  در  هستند، 
را  افراد  و  اجرا می کنند  را  برنامه  به طور مصمم، 
اندازه گیری  را  عملکرد  و  می دارند  نگه  پاسخگو 

می کنند.
ارزیابی است  Dynamics 5 دارای یک  گرچه 
که توانایی های یک فرد را شناسایی می کند، اما 
شما می توانید با تفکر در مورد آنچه از انجام آن 
لذت می  برید و وظایفی که به شما انرژی مضاعف 
گوردون  کنید.  تعیین  را  ترجیحات  می دهد، 
تحلیل  را  شما  انرژی  که  »کارهایی  می گوید: 
می برند، در نقاطی وجود دارند که در آنها برتری 

ندارید.«
چگونه با تمرکز بر توانایی ها یک تیم را مدیریت 

کنید؟
در  می تواند  دیگران  و  قوت خودتان  نقاط  درک 
کند.  کمک  شما  به  باالتر  سطح  یک  با  ارتباط 
زمانی که هر عضو تیم می تواند وظایف را تکمیل 
کند و احساس کند که وظایف خود را انجام داده 
می توانید  آنگاه  است،  شده  کشیده  چالش  به  و 
از  اجتناب  با  که  کنید  ایجاد  تیمی  محیط  یک 
از  استفاده  دهد.  پرورش  را  موفقیت  آسیب ها، 
توانایی ها می تواند اختالفاتی که ممکن است در 
روابط ایجاد شود را رفع کنند. گرودون می گوید 
»می توانید مکان خوبی برای استراحت شناسایی 
کنید؛ مکانی که یک هم تیمی بتواند در فضای آن 
احساس راحتی کند.« او در ادامه می گوید »پیش 
ایجاد  شما  در  احساس  این  است  ممکن  آن،  از 
شود که مانند کسی هستید که حضورش اهمیتی 
ندارد.«شناسایی نقاط ضعف یک فرد بسیار مفید 
است. به عنوان مثال، اگر فردی از توفان فکری 
لذت نمی برد، ضرورتی ندارد آنها را از فرآیند جدا 

چگونه عادات مغزی بر سازگاری با همکاران تاثیر می گذارد؟

 بازگشت به عناوین 10 یادداشت مدیریتی
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کنید. گوردون می گوید »صحبت از انرژی است: 
یا چه چیزی  انرژی می دهد  به شما  چه چیزی 
درک  را  تفاوت ها  باید  می گیرد.  را  شما  انرژی 
است  ممکن  انرژی می دهد  به شما  آنچه  کنید؛ 
انرژی فرد دیگری را بگیرد.« نقاط قوت به پرورش 
روابط کاری خوب کمک می کند. اگر من با کسی 
رتبه  برخورد کنم که در طبقه »آزمون کردن« 
باالیی داشته باشد و نگران اعداد و آنچه می تواند 
ثابت شود باشد، نمی خواهم با ایده های »نه چندان 
پخته« وارد دفتر کار او شوم. باید تحقیق کنم و 
با حقایق و داده ها وارد شوم. زمانی که این کار را 
می کنم، به این سبک کار او احترام می گذارم و 
در جایی او را مالقات می کنم که برای او راحت 
ضعف  نقاط  شناخت  گوردون  گفته  به  است. 
بخصوص برای تعهد تیم ها مهم است. او می گوید 
» اگر من در طبقه »برانگیختن« پایین ترین رتبه 
عادات  که  یابم  اطمینان  باید  باشم،  داشته  را 
روزانه را طوری شکل می دهم که با هم تیمی هایم 
در تماس باشم و کاری که آنها انجام داده اند را 
آنها  با  او می افزاید: »ارتباط  تشخیص می دهم.« 
مهم است و شما باید این اطمینان را ایجاد کنید 
بیش  است  نمی گیرید.«ممکن  نادیده  را  آنها  که 
از یک نقطه قوت وجود داشته باشد، گوردون در 
است.  قائل  باالیی  رتبه  اجرا  و  برانگیختن  طبقه 
او می گوید »الگوی طبیعی من، رفتن از ایده به 
اجرا است، اما تعجب می کنم که چرا تیم من به 
من کمک نمی کند.« او می افزاید: »من دریافتم 
همه  و  بودم  گرفته  نادیده  را  میانی  پله های  که 
مراحل بخش مهمی از این فرآیند هستند.«برای 

ایجاد یک  را صرف  زمانی  چاره جویی، گوردون 
تا نشان دهد که هر  بهتر می کند  ارتباط  برنامه 
فرد تا چه حد برای این پروژه متناسب است. او 
می گوید »آنگاه می توانیم با یکدیگر دست به کار 
شویم چرا که هر فردی برنامه را درک و خود را 
با آن منطبق می کند.« نکته مهم انطباق تیم تان 
می گوید  گوردون  است.  فردی  قوت  نقاط  حول 
و  فعال  ترجیحات  از  استفاده  با  »شما می توانید 
پرکنش به اهداف دست یابید. همه اینها به سبب 

آگاهی امکان پذیر است.«

fastcompany :منبع
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